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ВОВЕД
Во текот на 2011 година активностите на МЦГО беа насочени кон:










унапредување на постојниот систем на училишното оценување и обезбедување одржлив
систем на поддршка за подигање на квалитетот на оценувањето во основните и средните
училишта со цел да се подобрат поучувањето, учењето и постигањата на учениците;
подобрување на знаењата и вештините на наставниците по математика и природни науки за
користење современи наставни приоди, како што се учење преку решавање проблеми, учење
преку истражување и учење преку работа на проекти;
организирање на воннаставни активности со учениците од различно етничко потекло во пет
средни училишта за постигнување на заемно разбирање и меѓуетничка соработка меѓу младите
преку стекнување вештини за учество во решавање на заеднички и јавни проблеми во
училиштето и локалната заедница;
соработка со наставниот кадар за математика и јазик на сите педагошки факултети во државата
со цел да се продлабочат програмите за математичка и јазична писменост;
организирано прибирање и анализа на податоци за истражување на сегашната состојба во
областа на меѓуетничките и меѓукултурните односи во образованието;
обуки и поддршка за континуиран професионален развој на наставниците од одделенска
настава со цел подигање на квалитетот на математичката и јазичната писменост кај учениците,
како дел од програмите на УНИЦЕФ и Бирото за развој на образованието: Математика со
размислување и јазична писменост во почетните одделенија;
aнализа на содржината на наставните програми во однос на образованието за одржлив развој.

Во спроведување на активностите партнерски соработуваме со Министерството за образование и
наука, Бирото за развој на образованието, Државен испитен центар, општините, донаторите,
невладиниот сектор, основните и средните училишта, како и со странски невладини организации.
Како и во изминатите години, така и во 2011 година работевме на проценка на тековните проблеми
и идните потреби од областа на образованието и граѓанското општество, со цел уште поодговорно
и поквалитетно да излеземе во пресрет на барањата кои се поставуваaт пред нас.
Тимот на МЦГО изразува голема благодарност до сите донатори, институции, организации и
соработници кои ги поддржаа нашите идеи и дадоа значаен придонес во остварувањето на
нашата мисија за унапредување на образованието и развојот на граѓанското општество.
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За МЦГО
МЦГО е лидерска невладина организација којашто изработува образовни програми и дава
услуги на образовните и други јавни установи, локалната заедница, невладиниот сектор,
деловниот сектор и граѓаните со цел да придонесе за континуиран развој на граѓанското
општество.
Стратешки цели на МЦГО:

поттикнување учество на граѓаните во демократските процеси во општеството;

излегување во пресрет на потребите на заедницата;

унапредување на соработката и координацијата меѓу различните општествени
структури;

соработка и воспоставување мрежи за соработка со организации во земјата и
странство;

поддршка на осовременувањето на формалното образование;

развивање партнерство со деловниот секторот за поттикнување на корпоративната
општествена одговорност;

изготвување и реализација на програми за граѓанско образование;

поттикнување свест и реализација на програми за доживотно учење.
Вредности и принципи на работата на МЦГО:

професионално и одговорно работење во невладиниот сектор;

обезбедување на стручност во согласност со барањата на клиентите;

изнаоѓање идејни решенија и методологии при реализацијата на сите програми;

еднаков третман на сите клиенти и партнери;

креативност во новите приоди;

обезбедување одржливост при реализацијата на сите активности;

активно вклучување на корисниците во процесот на креирање и изработка на
програмите;

транспарентност и отчетност во соработката со донаторите и корисниците на
услугите;

промовирање на вредностите за демократско граѓанство во сите сфери на
работењето.
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Организациска структура на МЦГО во 2011
Извршен одбор на МЦГО:
 Нина Бабушковска, преседател;
 проф. д-р Марија Ташева, член;
 Милица Петрушевска, член.
Во 2011 година МЦГО имаше вкупно четиринаесет вработени:













Лорета Георгиева, извршен директор (lgeorgieva@mcgo.org.mk)
Владимир Петрески, раководител на администрација и финансии (vpetreski@mcgo.org.mk)
Тулаха Тахир, раководител на програми (ttahir@mcgo.org.mk)
Горица Мицковска, раководител на Програмата за подобрување на оценувањето при
УСАИД Проект за основно образование (gmickovska@mcgo.org.mk;
gmickovska@pep.org.mk)
Светлана Гашоска, координатор на Програмата за подобрување на оценувањето при
УСАИД Проект за основно образование (sgasoska@mcgo.org.mk; sgasoska@pep.org.mk)
Аница Алексова, раководител на Програмата за математика и природни науки преку
Универзитетот во Индијана при УСАИД Проект за основно образование
(aaleksova@pep.org.mk)
Игор Сасански, асистент на Програмата за математика и природни науки преку
Универзитетот во Индијана при УСАИД Проект за основно образование
(isasanski@pep.org.mk)
Бесник Рамадани, асистент на програма (bramadani@mcgo.org.mk)
Бојан Димески, асистент за админстрација и програми (bdimeski@mcgo.org.mk)
Едмонт Фејза, асистент на програма (efejza@mcgo.org.mk)
Илија Илиевски, асистент на програма (ilievski@mcgo.org.mk)
Елвира Хасан, хигеничар

5

МЦГО Годишен извештај 2011
Партнери и соработници
Државни институции во Република Македонија:

Министерство за образование и наука (МОН)

Биро за развој на образованието (БРО)

Државен испитен центар (ДИЦ)
Меѓународни организации:

УСАИД Македонија

Светско учење (World Learning) во рамките на Програмата на УСАИД за човеков и
институционален развој

Амбасада на САД

УНИЦЕФ

Balkan Trust for Democracy (БТД)

Институт за трајни заедници (ИТЗ)

Академија за развој на образованието, Вашингтон, САД

Универзитет за образование во Индијана, Центар за општествени науки и
меѓународно образование, САД

Фондација за уставни права Чикаго, САД

Фондација за деца Песталоци
Општини:

84 општини и град Скопје
Невладини организации:

Центар за институционален развој (ЦИРа)

Планетум, Струмица
Училишта:

340 основни училишта

92 средни училишта
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ПРОЕКТИ ВО 2011
Проект:

УСАИД - Проект за основно образование – компонента: Унапредување на
оценувањето во училиштата

Време на
реализација: октомври 2006 – декември 2011
Опис:

Оваа компонента имаше за цел да го унапреди постојниот систем на
училишното оценување за да го подобри поучувањето и учењето и да
придонесе за оптимален индивидуален напредок на секој ученик. Со цел да се
обезбеди систематски приод во унапредувањето на оценувањето изготвивме
Упатство за оценувањето во основните училишта и
Упатство за
оценувањето во средните училишта, што ги донесе Министерот за
образование и наука. Упатствата се стручен стандард и нормативна рамка за
сите други активности. Потоа изготвивме етички кодекс во оценувањето што е
прифатен од сите заинтересирани во образованието и повеќе модули за обука
на вработените во образованието.
Со цел да се имплементираат стандардите за оценување во училиштата,
реализиравме сеопфатни обуки за оценување, за наставниците и раководниот
кадар од основните и средните училишта и други вработени во образованието.
Исто така, обезбедивме континуирана поддршка за професионален развој на
наставниците за унапредување на оценувањето. За таа цел, беа обучени
директорите и стручните работници од сите основни и средни училишта, сите
предметни наставници од основните училишта и половина од наставниците од
средните училишта.
Во рамки на Проектот се изготвија пишани и електронски материјали за
оценувањето како ресурси за професионален развој и веб базирана банка на
тест задачи по различни предмети.

Резултати:

одржавме четиридневни обуки „Примена на стандардите за оценување, формативно
оценување“ преку кои се обучија 470 нововработени наставници од основните училишта;

одржавме дводневни регионални обуки „Примена на стандардите за оценување,
сумативно оценување“ за училишни обучувачи од сите 334 основни училишта. На овие
обуки се обучија 1477 училишни обучувачи кои ја дисеминираа обуката во своите
училишта;

организиравме еднодневни обуки „Планирање на оценувањето и воведување етички
кодекс за оценувањето на постигањата на учениците“ за раководниот кадар и
претставниците на стручната служба во средните училиштата. На овие обуки се обучија
вкупно 177 претставници од 91 училиште;
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одржавме четиридневни регионални обуки „Примена на стандардите за оценување,
формативно и сумативно оценување“ преку кои се обучија 235 училишни обучувачи. Тие
одржаа обуки во сите 95 средни училишта на кои учествуваа 3346 наставници, што е
49% од вкупниот број наставници во средните училишта;
99 одбрани наставници завршија четиридневни обуки за изготвување на тест задачи.
Квалитетно изготвените тест задачи влегоа во електронската банка на тест задачи;
изготвивме електронска банка на тест задачи на која наставниците може да ставаат и
преземаат тест задачи и да изготвуваат тестови;
училишните психолози од 93 основни училишта учествуваа во тридневни обуки за
оценување на ранливи групи ученици;
реализиравме посети за стручна поддршка во 60 основни и 89 средни училишта со цел
да се обезбеди поддршка за училиштата и наставниците за унапредување на
оценувањето;
поддржавме две стручни средби на Мрежа на училишта кои го унапредуваат
оценувањето каде беа разменети искуства и практики на вклучените училишта и на кои
како гости присуствуваа и нови училишта;
изготвивме 3 цртани филмови на тема: Квалитетно и фер оценување. ЦД со
филмовите се публикува во 1300 примероци кои се доставија до сите основни и средни
училишта, а филмовите се споделија на веб страната на Проектот, на веб страната на
УСАИД, на Фејсбук и прикажани на Македонска телевизија и неколку локални телевизии;
изготвивме Етички кодекс за тестирање којшто се отпечати во вид на брошура во
2010 примероци и дистрибуира на наставниците од сите основни и средни училишта, за
вработените во БРО и ДИЦ;
изготвивме Наставничко портфолио за оценување кое се отпечати во 720 примероци и
се достави до сите наставници од средните училишта;
На 23 и 24 мај во Охрид се одржа меѓународна конференција Оценување за учење во 21
век на која учествуваа 163 учесници од Македонија и 11 земји од странство. На
Конференцијата се презентираа 83 трудови, кои се публикуваа во Зборник на трудови
што се отпечати во 1200 примероци и покрај на учесниците, се достави до сите основни
училишта.
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Проект:

УСАИД - Проект за основно образование – компонента: Унапредување на
наставата по математика и природната група предмети

Време на
реализација: октомври 2006 – септември 2011
Опис:

Оваa компонента се реализира со стручна поддршка и во партнерство со
Универзитетот во Индијана. Главна цел на оваа компонента беше да се помогне
учениците да ги развиваат способностите за критичко размислување за да успеат во
глобалната економија базирана на знаење. Компонентата работи на подобрување на
знаењата и вештините на наставниците по математика и природни науки за
користење современи наставни приоди, како што се учење преку решавање
проблеми, учење преку истражување и учење преку работа на проекти. Освен
обуките, обезбедивме и: поддршка на наставниците во нивниот професионален
развој и тоа на ниво на училиште преку училишните активи по предмети и на локално/
регионално ниво преку тимови за учење; осмислување на активности и организирање
презентации на продуктите на природно-научните клубови на ученици; изготвување
прирачници за наставниците по математика, физика, хемија, биологија и географија,
како и друг вид печатени и дигитални материјали за подобрување на поучувањето и
учењето.

Резултати:

организиравме четиридневна евалуациска конференција водена од страна на
Универзитетот од Индијана, на која главна тема беше одржливоста на постигањата во
компонентата. На конференцијата имаше вкупно 48 учесници и тоа: советници од БРО,
професори од наставничките факултети, наставници обучувачи и истакнати наставници
кои покажаа квалитетна примена на знаењата и вештините стекнати на обукитe
организирани преку Проектот на УСАИД за основно образование (ПЕП);

организиравме и реализиравме дополнителни обуки за 34 групи на кои присуствуваа 566
наставници за наставници по математика, физика, хемија, биологија и географија, кои од
било која причина не ги посетиле обуките на компонентата;

организиравме 28 средби на регионални тимови за учење за поддршка на наставниците
во нивниот професионален развој на кои земаа учество 206 наставници. На средбите на
тимовите се презентираа и дискутираа над 50 проекти за примена на знаењата по
математика и природните науки во автентични ситуации на кои работеле наставниците и
учениците;

реализиравме четири обуки, на коишто учествуваа 58 студенти од 4-та година, кои
студираат на наставна насока на групите математика, математика-физика, биологија,
хемија и биологија-хемија на Природно-математички факултет – Скопје и на Државен
Универзитет во Тетово;
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остваривме посети во 52 училиштата заедно со советниците од БРО, каде на 234
наставници им дадовме дополнителна поддршка во рамките на активите на наставници
по математика и природни науки, а непосредно се набљудуваа 25 наставни часа;
подготвивме финалната верзија на прирачникот за "Научни ученички клубови" во
соработка со Бирото за развој на образованието, кој се отпечати во 1300 примероци и се
дистрибуира до сите основни училишта;
организиравме седум регионални презентации на научни проекти. На овие презентации
учествуваа 1049 ученици и 114 наставници по математика и природни науки од НАУК
клубовите од 45 основни училишта;
изготвивме прирачник – збирка, “Современа наставна практика”. Во оваа збирка, во
печатена верзија и на 2 ЦД-а се поместени: 71 пример по математика, 71 пример по
природни науки, 14 примери од јазиците и општествените науки и 28 видео снимки на
активности и делови од наставни часови, изготвени од 100 наставници од основните
училишта; Прирачникот заедно со ЦД-та се отпечати во 2200 примероци кои се доставија
до: наставниците автори, а по 5 примероци до секое основно училиште, до секој советник
во БРО и до наставничките факултети.

Проект:

УНИЦЕФ - Обука за наставниците за математика со размислување и
јазична писменост во почетните одделенија

Време на
реализација: март—декември 2011
Опис: Проектот се реализира во партнерска соработка меѓу Бирото за развој на образованието
(БРО), УНИЦЕФ и МЦГО и има за цел да го подобри разбирањето на наставниците за
квалитетна настава по математика и јазик, посебно во почетните одделенија. Обучените
наставници од страна на консултанти од САД со поддршка на УНИЦЕФ, поминаа процес
на сертификација и во улога на мастер обучувачи беа одговорни да ја дисеминираат
обуката во своите училишта, како и на наставници од други училишта ширум
Македонија. Во 2011 година, МЦГО организираше бројни активности во училиштата од
Фаза 1, Фаза 2 и Фаза 3 за математика, како и Фаза 1 и Фаза 2 за јазик. Исто така, МЦГО
реализира и активности за професорите и асистентите од четирите факултети во
Република Македонија кои подготвуваат наставници за одделенска настава.
Резултати:
 организиравме стручна ревизија и подготовка на прирачници за наставниците за потребите
на програмите „Математика со размислување’’ и „Јазична писменост во почетните
одделенија’’ Отпечатени и дистрибуирани беа 3000 прирачници;
 организиравме посети за поддршка во училиштата вклучени во компонентата „Математика
со размислување’’ и во компонентата „Јазична писменост во почетните одделенија’’ и при
тоа беа посетени вкупно 136 училишта, каде беа вклучени 83 мастер обучувачи;
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вклучивме нови 61 училишта во компонентата „Математика со размислување’’. На почетокот,
од овие училишта беа обучени по два наставници за училишни обучувачи (вкупно 98), кои
подоцна обуката ја дисеминираа во сопствените училишта со што беа опфатени повеќе од
1200 наставници;
обучивме околу 1100 наставници од 45 нови училишта во рамки на компонентата „Јазична
писменост во почетните одделенија’’;
подготвивме нацрт насоки и предлог верзија за процес на сертификација и тоа за: мастер
обучувачи, советници ментори, наставници кои ги применуваат стекнатите знаења и вештини
во сопствената работа. Освен за процесот на сертификација, подготвивме критериуми и
дизајниравме шест различни видови на потврди за наставници за нивно присуство на
обуките, како и за присуство на специфичната обука за менторски вештини.
реализиравме активности за поддршка насочена кон одржливост на проектните постигања
преку обука за менторски вештини на наставниците реализирана преку дводневни обуки за
четири групи од по 21 наставник обучувач. Обучувачи беа вработените од МЦГО, а во
реализација на обуките се вклучија и советниците од БРО;
Организиравме и фасилитиравме координативни состаноци со БРО, УНИЦЕФ, советниците
ментори за компонентата за математика и за јазик;
деканите и продеканите за настава од четирите наставнички факултети ги запознавме со
целите на проектот и проектните активности;
организиравме четиридневна обука за професори и асистенти од наставничките факултети
кои ги предаваат предметите за математика, педагогија/методика на наставата по
математика, македонски/албански јазик и педагогија/методика на македонски/албански јазик.
Обуката ја реализираа консултанти од САД, а дел од сесиите беа реализирани од
специјалистите за математика и јазик од МЦГО;
поддржавме и менториравме процес на индивидуална и групна анализа на наставните
програми поврзани со предметите математика и јазик и методика на наставата по
математика односно јазик на наставничките факултети;
реализиравме тридневна работилница за професори и асистенти од наставничките
факултети и советници од БРО, каде се работеше на предлози за вклучување на содржини/
активности во наставните програми за прво до трето одделение, како и во студиските/
наставните програми за идните наставници. Се работеше и на одредување компетенции на
наставниците поврзани со поучувањето на математика и јазик.
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Проект: Унапредување на меѓуетничките односи кај младината - Амбасада на САД

Време на
реализација: јануари - ноември 2011
Опис:

Овој проект се реализираше за првпат во Република Македонија вклучувајќи теми
од областа на граѓанското образование преку аспектите и техниките на: Проект
граѓанин, Аргументирана дискусија за демократијата и Модел за јавни проблеми.
Проектот се реализираше во пет етнички-мешани средни училишта во Република
Македонија: средното економско училиште „Гостивар“ во Гостивар, Средното
економско училиште „Перо Наков“, гимназиите „Гоце Делчев“ и „Сами Фрашери“ во
Куманово, како и гимназијата „Кочо Рацин“ во Велес. Целта на проектот беше да се
постигне заемно разбирање и меѓуетничка соработка меѓу младите мотивирајќи ги
да учествуваат во решавањето на јавни проблеми од средината во којашто живеат.
Преку заедничкото работење и дружење во етнички мешаните групи во училишните
средини во Гостивар, Куманово и Велес на наставниците и учениците им се
обезбеди модел за идентификување и разгледување на постоечките проблеми од
различни аспекти, аргументирано дискутирање, споделување на идеи, консензус и
планирање активности за информирање на општината и граѓаните.

Резултати:

преку обуката водена од експерт од Универзитетот во Индијана, САД беа обучени 15
наставници од пет средни училишта за професионално водење и реализирање на
воннаставните активности со етнички мешани и родово балансирани групи на ученици,
како и запознавање со аспектите и техниките од областа на граѓанското образование
(Проект граѓанин, Аргументирана дискусија за демократијата и Модел за јавни
проблеми);

училишното раководство од проектните средни училишта се запознаа со методите на
моделите за унапредување на меѓукултурниот дијалог и заемното разбирање кај
младината. Тие, исто така, ја согледаа потребата од промоција на дијалогот кај
младината и преку вклучување и реализирање на воннаставните активности за
унапредување на меѓукултурниот дијалог во Годишните програми за работа на
училиштата;

Околу 300 ученици во петте проектни училишта подготвија презентации за
претставување на содржините за реализираните воннаставни активности и ги
споделија постигнатите резултати, научените лекции и стекнатите искуства пред
своите врсници, наставниците, училишното раководство, родителите, претставници од
општината и градоначалниците.
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Проект:

Унапредување на меѓуетничкиот дијалог во општините, Агенција за развој и
соработка на Швајцарија и Центарот за институционален развој – ЦИРа во
рамки на програмата CIVICA Mobilitas

Време на
реализација: февруари 2010 - март 2011
Опис:

Проектот вклучуваше активности за унапредување на меѓуетничкиот дијалог
во основните училишта во пет општини (Куманово, Тетово, Струга,
Струмица и Маврово и Ростуша) преку обезбедување стручна поддршка и
менторство во процесот на реализација на воннаставните активности со
учество на ученици со мешан етнички состав. Преку зајакнување на
комуникацијата и соработката за подобрување на меѓуетничкиот дијалог и
соработка меѓу општините и училиштата, се иницираше зголемување на
демократското учество за подобрување на меѓуетничката соработка во
локалната заедница. Во проектот учествуваа наставници, родители,
училишно раководство и ученици од сите етнички и културни групи присутни
во општините.

Резултати:

издадовме публикација „Унапредување на меѓуетничкиот дијалог во општините –
теоретски и практични аспекти“ на три јазици (македонски, албански и турски јазик),
со цел засегнатите страни за квалитетно образование да се запознаат и да ги
применат методите за унапредување на демократското учество на ниво на училиште
и на ниво на општина;

Петте општини спроведоа јавната кампања за проектните активности преку
локалните медиуми (Струмица со 25 телевизиски и 11 радио-прилози; Тетово со 4
телевизиски и 6 радио прилози; Струга со 4 телевизиски прилози и 1 радио прилог;
Маврово и Ростуше со 4 телевизиски и пишан прилог во Информаторот на Општина
Маврово и Ростуше; Куманово со 1 телевизиски прилог и 1 радио прилог);

учествувавме во медиумски активности во рамки на кои ги презентиравме проектните
постигнувања во утринската радио емисија „Добро утро, Македонијо“ на Македонско
радио, и на интернационално ниво преку учество во радио-емисијата на Дојче Веле.
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Проект:

Партнерска иницијатива за Образование за одржлив развој (ООР),
финансирана од Европската Унија (ЕУ)

Време на
реализација: декември 2010 – ноември 2012
Опис:

МЦГО во партнерство со Мрежата на центри за образовни политики (NEPC) во
склоп на пошироката Иницијатива за одржлив развој (ENjoinED), финансирана
од ЕУ, спроведе анализа на државниот наставен план и програма, вклучувајќи
го рамковниот курикулум (Концепцијата за деветгодишно основно воспитание и
образование), наставните програми на избрани предмети и учебници за да се
утврди во кој обем ООР е присутно во сегашниот систем како и постојните
празнини. Наодите од ова истражување, како и од анализите направени во
рамките на оваа иницијатива во осум европски земји претставуваат основа за
дискусија за чекорите кои треба да се преземат за интегрирање на одржливиот
развој како многу важен принцип на образованието на сите нивоа и за
вградување на ООР како интегрирачка тема во сите наставни области.

Резултати:

анализиравме наставни програми од одделенска и предметна настава по предмети во
кои се очекува да бидат вклучени содржини во врска со образованието за одржлив
развој;

подготвивме извештај (на македонски и англиски јазик) за застапеноста на теми и
содржини за одржлив развој во наставните програми и учебниците по соодветните
предмети кои се користат во основно образование во Република Македонија.
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Проект: Зајакнување на мултиетничката соработка во општините, Детска
фондација Песталоци
Време на
реализација: јуни 2011 – март 2012
Опис:

Овој проект вклучува истражување на мултиетничката соработка во три општини
(Бутел, Тетово и Струмица) и претставува пред-проектна фаза на проектот којшто ќе
се реализира во периодот од 2012 до 2014 година. Целта на ова истражување е
собирање на податоци за почетната состојба на:

нивото на меѓуетничкото разбирање и мултикултурното образование во 6
основни училишта во трите наведени општини;

придонесот на постоечките наставни и воннаставни активности за
меѓукултурното разбирање;

активностите на училишните раководства во разгледувањето на сензитивните
меѓуетничките проблеми, и

соработката на општините со училиштата и локалните невладини организации
во решавањето на етничката сегрегација.
Добиените податоци од истражувањето ќе бидат појдовна основа во планирањето
на наредната проектна фаза за градење на модел за наставниците и учениците во
проектните училишта, со којшто ќе се практикува меѓуетничка соработка според
Годишните програми за работа на училиштата, со поддршка од Бирото за развој на
образованието и општините.

Резултати:

извршивме избор на три општини Бутел, Тетово и Струмица според однапред утврдени
критериуми (мултиетничката структура на популацијата да содржи најмалку две етнички
заедници, рамномерна географска распределеност – опфатеност на централен, западен и
источен дел во Република Македонија);

направивме селекција во секоја од избраните општини на две мултиетнички училишта, во
коишто наставата се одвива на најмалку два јазици;

развивме инструменти за реализирање на истражувањето (прашалници за учениците,
наставниците, родителите, директорите и стручните служби, како и анкетните листови за
општинските лица одговорни за образование и претставниците на невладините
организации);

Избравме тестатори (четири советници во Бирото за образование и еден општински
инспектор за образование) кои беа стручно насочени и оспособени за реализирање на
истражувањето во шесте основни училишта во рамки на трите општини;

Процесот на прибирање на податоци за почетната состојба во образованието се
реализира преку пополнување на прашалници од наставниците, учениците, директорите,
стручните служби, како и преку анкетирање на невладините организации и општините во
трите општини;

собиравме податоци за почетната состојба во образованието од следниот број на
испитаници: 749 ученици, 693 родители, 64 наставници, 15 директори и претставници на
стручни служби, претставници на 7 невладини организации, 5 одговорни лица за
образование во општините;

извештајот од истражувањето ќе биде објавен на почетокот на 2012 година.
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Финансиски извештај
МЦГО е запишан во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации во Основниот суд Скопје 1, под регистарски број 1780, со решение бр. 97/04 од 07.06.2004 година. Матичен број:
5875471. Единствен даночен број: 4030004512015. Финансиското работење во МЦГО е
организирано на начин кој ги почитува најважните начела на финансиското работење:
отчетност, транспарентност, документираност. Сметководственото работење и евидентирање
е во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации. МЦГО изготвува
месечни финансиски извештаи за своето работење, како и годишен финансиски извештај.
МЦГО, во согласност со барањата на различни донатори, подготвува и посебни финансиски
извештаи врз основа на сметководствената документација и евиденција.
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BILANS NA SOSTOJBA

Godina
Aktiva

2010
6,748,753.00
58,275.00
2,817,073.00
3,873,405.00

2011
6,205,147.00
35,954.00
6,169,193.00
0.00

Vkupna aktiva (A + B + V):

5,751,726.00
5,359,235.00
1,932,429.00
21,996.00
3,404,810.00
1,790.00
186,922.00
10,846.00
192,933.00
20.00
192,913.00
12,500,479.00

7,355,319.00
6,960,680.00
3,329,609.00
57,793.00
3,573,278.00
8,245.00
269,105.00
10,846.00
106,443.00
4,008.00
102,435.00
13,560,466.00

A. Izvori na delovnite sredstva
I Deloven fond
B. Kratkoro~ni obvrski i pasivni presmetkovni smetki
I Dobavuva~i
II Obvrski sprema dr`avata i dr.institucii
III Kratkoro~ni finansiski obvrski
IV Drugi kratkoro~ni obvrski
V. Pasivni vremenski razgrani~uvawa
I Del od vi{okot od prihodite prenesen vo narednata godina
II Drugi pasivni vremenski ograni~uvawa
G. Neraspredelen del od vi{okot na prihodite
Vkupna pasiva (A + B + V + G):

6,748,753.00
6,748,753.00
466,464.00
98,911.00
17,293.00
186,968.00
163,292.00
5,210,923.00
5,016,500.00
194,423.00
74,339.00
12,500,479.00

6,205,147.00
6,205,147.00
780,449.00
186,961.00
32,307.00
270,385.00
290,796.00
6,500,531.00
6,461,816.00
38,715.00
74,339.00
13,560,466.00

A: Postojani sredstva (I+II+III)
I. Nematerijalni sredstva
II. Materijalni sredstva
III. Materijalni i nematerijalni vlo`uvawa vo podgotovka
B: Pari~ni sredstva, kratkoro~ni pobaruvawa,
aktivni presmetkovni smetki (I+II+III+IV+V+VI)
I. Pari~ni sredstva
I a: @iro-smetka
I b: Blagajna
I v: Devizna smetka
II. Kupuva~i
III. Pobaruvawa za avansi, depoziti
IV. Kratkoro~no-finansiski pobaruvawa
V. Pobaruvawa za pove}e plateni danoci i pridonesi
VI. Aktivni vremenski razgrani~uvawa
VI a: Odnapred plateni tro{oci
VI b: Drugi vremenski razgrani~uvawa
V: Siten inventar

Pasiva

BILANS NA PRIHODI I RASHODI

Godina
Prihodi

2010

Prihodi od uslugi
Prihodi od kamati i pozitivni kursni razliki
Prihodi od ~lenarini, podaroci, donacii i drugi izvori
Prihodi od kirii i zakupnini
Sopstveni prihodi
Drugi prihodi
Prenesen del od vi{okot na prihodite od prethodnata godina

Vkupno prihodi:

2011

614,553.00
36,720,906.00
781,982.00
11,462,788.00
49,580,229.00

164,208.00
43,617,903.00
918.00
5,016,500.00
48,799,529.00

11,973,813.00
21,030,008.00
56,672.00
424,565.00
11,078,671.00
44,563,729.00

12,401,491.00
17,942,613.00
58,256.00
468,788.00
11,466,565.00
42,337,713.00

Rashodi
Materijalni rashodi, naemnini i amortizacija
Intelektualni uslugi, ~lenarini, provizii i ostanati rashodi
Kapitalni i drugi sredstva
Pomo{ti i donacii i drugi dava~ki
Plati i nadomest na plati

Vkupno rashodi:
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МЦГО Годишен извештај 2011

ШТО ВО 2012...










Подигнување на капацитетите на МЦГО за соочување со тековните промени во
доменот на граѓанскиот сектор;
Јакнење на меѓуетничката соработка и доверба во заедницата;
Истражувања во областа на образованието;
Зајакнување на капацитетите на вработените на општините за унапредување на
соработката на општините со училиштата;
Поттикнување и градење на партнерството меѓу централната и локалната власт;
Проширување и продлабочување на активностите за унапредување на оценувањето
и зголемување на етичноста во оценувањето;
Подигнување на квалитетот на образованието преку унапредување на наставата по
математика и природната група предмети;
Подигнување на капацитетите на локалната администрација за работа во областа на
образованието;
Обезбедување на обуки од областа на образованието според специфични барања
на корисниците.
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